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WORLDWIDE MICROSYSTEMS MARKET FORECAST:
UNIT SHIPMENTS BY PRODUCT CLASS

Dedicated word processing
Professional workstation
'87

'88

Source: IntoCorp

InfoCorp projects that multiuser microcomputers will be the fastest-growing section of
the $6,000 to $25,000 microsystems market through 1988, when 1.06 million such systems
will be sold. Multimicroprocessor-based systems stand a good chance of gaining significant
shares of the market, says InfoCorp senior analyst John Kiefer.

Paatoimittaja: Kari Kiravuo
Puh. toihin 152 4787
kotiin 67 67 73
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* **
Ilmoitushinnat:
Sivu:
Puoli sivua:
Neljannessivu:
1/8 sivu:
1/16 sivu

(280 mm x 180 mm)
(140 mm x 180 mm)
( 70 mm x 90 mm)
( 35 mm x 90 mm)
( 18 mm x 90 mm)

400 mk
250 mk
160 mk
100 mk
65 mk

Ymmarrettavalla tavalla kirjoitetut ilmoitukset on toimitettava postitse kansilehdella olevaan osoitteeseen tai paatoimittajan kanssa
puhelimitse sovittavaan paikkaan. Ilmoitustekstit tulee aina antaa
kirjallisina.
* **
Lehti ilmestyy

talvikuukausina suunnilleen kuukauden 15:na

paivana.

Odotamme jasenistolta ammattiasioita, lehtea ja yhdistysta koskevia
kirjoituksia ja mielipiteita. Julkaistaviksi tarkoitetut kirjoitukset
on kirjoitettava A4-kokoiselle paperille koneella ja vain yhdelle
puolelle paperia siten, etta teksti voidaan sellaisenaan monistaa.
Lehteen tarkoitettu materiaali on toimitettava aina ilmestymista edeltavan kuukauden loppuun mennessa joko kansilehdella mainittuun osoitteeseen tai paatoimittajan kanssa erikseen sovittavaan paikkaan.
Kaikki kirjoitukset on varustettava kirjoittajan nimella ja osoitteella/puhelinnumerolla, josta kirjoittajan voi tavoittaa. Nimimerkin
kaytto on tietenkin sallittua, mutta toimitukselle on ilmoitettava
oikea nimi.

* **
Jasenmaksu vuodeksi 1984 on 90 mk. Tama summa menee sille Tietotekniikan liiton jasenyhdistykselle, jonka jasenena haluat ensisijaisesti
olla. Ta'ma'n jasenyytesi perusteella lasketaan yhdistyksesi liittokokousedustus.
Jos taman lisaksi haluat kuulua toiseen tai useaan muuhun jasenyhdistykseen, maksat jasenmaksua lisaksi 45 mk jokaiselle tallaiselle yhdistykselle. Tata jasenyytta ei huomioida liittokokousedustusta laskettaessa.
Jasenetuihin kuuluu Tietotekniikka-lehti, ATK-vuosikirja seka liiton
jasenpalvelut. Jaseneksi liittymislomakkeita saa mm. Tietotekniikan
liitosta, Mikonkatu 19 A, puh. 170 230. Muista PC-kayttajien yhdistyskoodi 19.
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Veroilmoitusten teko on taakse jaanytta elamaa tavallisen
palkannauttijan (!) osalta tana vuonna. Taas on moni tehnyt
tybkaluvahennyksia kotona kaytettavasta henkilokohtaisesta
tietokoneesta.
Ta'han on verovirasto itsekin kehottanut puhelinneuvonnassaan. Olen itse kysynyt asiaa ja sama tieto on julkaistu
Insinooriuutisten 5.1.84 ilmestyneessa numerossa.
On tietenkin selvaa, etta vahennysten tulee kohdistua koneen
avulla ansaittuihin tuloihin ja etta asia pitaa tarkkaan
selvittaa verovirastolle.
Jos vanhat merkit paikkansa pitavat, niin verovirasto jattaa
vuoden lopulla vahennykset kuitenkin huoraioon ottamatta.
Olen kuullut monista sellaisista tapauksista. Tuntuukin
silta, etta linjana on hylata vahennykset, etta joku valittaisi riitta'van pitkalle, jotta saataisiin ennakkopaatb'ksia
tarpeeksi korkealta oikeusasteelta. Onhan nahtavissa, etta
kaikkien pelikoneidenkin hankintahinta yritetaan kokeeksi
vahentaa. Taraan pelon uhreiksi ovat nyt jaaneet nekin, jotka
tekevat koneella ansiotyota kotonaan.
Tehdaan siis ensin verovirastolle muistutus. Kun virasto ei
tietenkaan tunnusta omaa toppaystaan, on seuraavana vaiheena
verovalituksen teko laaninhallitukselle.
Olisi mielenkiintoista tietaa, onko jossakin jo hyvaksytty
verovahennys PCrsta tyokaluna. Ennakkotapauksia tarvitaan.

Vuodenvaihteen ulkomaisista PC-lehdista useimmat antoivat
ohjeita siita, miten PC vahennetaan verotuksessa tai miten
lasketaan verojen maara VisiCalcilla.
Nayttaa silta,
kaikkialla.

etta sama ongelma askarruttaa PC:n kayttajia
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TYORYHMAT:
Info-tyoryhma, jonka puitteissa vaihdetaan vapaamuotoisesti
tietoja, ennustetaan tulevaisuutta ja ideoidaan. Lisaksi
ryhman tehtaviin kuuluu koulutustilaisuuksien jarjestaminen
ja tiedotuslehden toimitustyon tukeminen.
Puheenjohtaja: Paula Miinalainen, ATK-Instituutti,
puh. 143 122.

2.

Kayttojarjestelma't, kielet ja tietokannat-tyoryhma. Sen tarkoituksena on saada aikaan yhteenvetoja alueensa asioista ja
arvioida niiden sopivuutta eri sovellusalueilla.
Puheenjohtaja: Martti Laiho, Oy Porasto Ab, puh. 410 466.

3.

Tiedotus- ja lehtitilaus-tyoryhman tehtavana on toimittaa
saannollista
jasentiedotetta ja mahdollisuuksien mukaan
koordinoida jasenten lehtitilauksia.
Puheenjohtaja: Kari Kiravuo, Oy Yleisradio Ab,
puh. 152 4787

4.

Integrointi-tyb'ryhman tehtavana on Ibytaa keinot, joilla eri
sovellukset saadaan vaihtamaan tietoja keskenaan. Tybryhman
toimialaan kuuluu myos tietoliikenne.
Puheenjohtaja: Martti Pitkanen, APLcomp ky, puh. 752 0459.

5.

Tekstinkasittely- ja taulukkolaskentaohjelmat-tybryhma.
Ryhman tehtavana on selvittaa tekstinkasittely- ja taulukkolaskentaohjelmien tarjontaa Suomessa seka niiden ominaisuuksia. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat ns. toisen sukupolven ohjelmistot, joissa on toteutettu eri osa-alueiden
integraatio. Mikali aikaa, tarmoa ja mielenkiintoa riittaa,
voidaan selvittelyaluetta laajentaa kattamaan myos toimialaja sovelluskohtaiset valmisohjelmistot.
Puheenjohtaja: Paavo Voltti, Tietojenkasittelyneuvonta Oy,
puh. 523 388.

Kunkin tyoryhman puheenjohtaja ottaa mielellaan vastaan ilmoittautumisia henkiloilta, jotka ovat halukkaita toimimaan em. tavoitteiden
saavuttamiseksi. Ellei tavoittelemasi puheenjohtaja ole heti paikalla,
niin jata soittopyynto.
Tyoryhmien tyon tuloksista raportoidaan yhdistyksen jarjestamissa
tilaisuuksissa tarpeen ja tilaisuuden luonteen mukaan. Vuosikokouksessa tyoryhmien toiminnasta raportoidaan saannollisesti.

* **
Uudessa suomalaisessa MIKRO-tietokonelehdessa no 1/83 oli melko laaja
luettelo Suomessa saatavissa olevista mikrotietokoneista Sinclair ZX81:sta Applen Lisaan saakka. Koneista oli ilmoitettu teknisten tietojen lisaksi myos jonkinlaisen perusversion hinta. On siis ainakin
nahtavissa, minka hintaluokan laitteesta on kysymys.
Ostoa harkittaessa on syyta kysya ajoissa,
veroton.
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onko hinta verollinen vai

YHDISTYKSEN JASENSIVU
KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
PC-KAYTTAJAT r.y.rn saantomaarainen vuosikokous pidetaan KeskusosuusHike Hankkijan tiloissa maanantaina 12. maaliskuuta 1984 klo 14.00.
Paikka on Oulunkylassa, Mikkolantie 1. Esiintyy puhelinluettelon kartan sivulla 36 ruudun 8054 vasemmassa ylaosassa.
Oulunkylan rautatieasema on lahella ja viela lahemmas paa'see HKL:n
bussilla 65A , Lauttasaari-Rautatientori-Hameentie-Makelankatu-Koskelantie-Kapylantie-Oulunkyla. Pa'atepysakki on tosin junanradan vaaralla
puolella, mutta Mikkolantien silta on aivan lahella. Toinen sopiva
bussilinja on 72,
Rautatientori-Hameentie-Makelankatu-TuusulantieKaskynhaltijantie-Tapanila. Pysakki Mikkolantien kulmassa.

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA:
1 . Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
3. Valitaan kaksi poytakirjan tarkistajaa seka kaksi aantenlaskijaa.
4. Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen
5. Esitetaan vuosikertomus, tilinpaatbs ja tilintarkastajain lausunto.
6. Paatetaan tilinpaatoksen vahvistamisesta.
7. Paatetaan vastuuvapauden myontamisesta hallitukselle tai muista
toimenpiteista, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit
antavat aihetta.
8. Kasitellaan hallituksen esitys vuoden 1984 toimintasuunnitelmaksi
ja talousarvioksi.
9. Vahvistetaan jasenmaksujen suuruus.
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 5-7 muuta jasenta.
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidan varamiehensa.
12. Valitaan yhdistyksen edustajat Tietotekniikan liitto r.y.. :n kokouksiin.
13. Paatetaan kokous.
Kokouksen jalkeen esitetaan raportti kunkin tyoryhma'n tyosta.
jalkeen voivat halukkaat ilmoittautua viela tybryhmiin.

Taman

* **
KOULUTUSTILAISUUS
Edellisessa PC-KAYTTAJA-lehdessa mainittiin
koulutustilaisuudesta,
jota suunniteltiin huhtikuuksi. Kun huhtikuu on kuitenkin melko yleinen lomakuukausi , ja kun paasiainenkin ajoittuu keskelle kuukautta, on
suunniteltu koulutustilaisuus siirretty toukokuulle, luultavasti viikolle 19. Lisatietoja seuraavassa lehdessa.

* **
JASENEKSI LIITTYMINEN
Alkuvaiheessa on esiintynyt joitakin sekaannuksia jaseneksi liittymisloraakkeiden kasittelyssa. Ellei yhdistyksen tunnusnumero 19 ole ollut
selvasti merkittyna lomakkeessa, on lomake saattanut joutua vaaraan
kasaan.
Jos siis tiedat liittyneesi tai tiedat tuttavasi liittyneen PC-KAYTTAJIIN, mutta postia ei saannbllisesti tule, on syyta tarkistaa liittyraistilan.ne yhdistyksen sihteerilta.
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TYORYHMAT TOIMIVAT
Info-tyoryhma
kokoontui 1.2.1984 OKO:ssa, jossa isantana oli Sakari Ikonen.
Aluksi ka'siteltiin koulutustilaisuutta, jonka toteutuksen ryhma on
saanut tehtavakseen. Pyritaan jarjestamaan tama maksullinen yhden
pa'ivan tilaisuus torstaina 10.5.1984. Aihepiirina PC-ohjelmien esittely kayttajien kokemusten mukaan. Suunnittelu jatkuu. Koulutustilaisuuden yhteyshenkilona on Paula Miinalainen.
Kokouksessa kuultiin myos varsin mielenkiintoinen esitys. Juha-Pekka
Posti VTT/ATK:sta esitteli TELECOM-tietokonekokousohjelmiston. Ohjelmisto tekee mahdolliseksi sen, etta PC:n avulla voidaan lahettaa
sanomia kokouskoneeseen, josta toiset kayvat niita poimimassa. Kokoukset voivat olla joko suljettuja tai kaikille avoimia. Suljetussa
kokouksessa perustaja hyvaksyy jasenet.
Tallaiset ohjelmat ovat varsin yleisia ulkomailla,
nyt alkaneet tulla Suomeen.

mutta ovat

vasta

Ka'yttojar jestelmat, kieletja tietokannat-tyoryhma
Tamakin
ryhma on ollut varsin aktiivinen toimialueellaan. Siita on
osoituksena PC-KAYTTAJAN edellisessa numerossa julkaistut luettelot ja
taman numeron kirja-arvostelu.

Tiedotus- ja lehtitilaustyoryhma
on toimittanut taman tiedotteen ja seurannut muiden ryhmien tyota
lahelta tai vahan kauempaa.
Lehtitilausasiaa tutkitaan ja kerrotaan, jos kerrottavaa syntyy.

Integrointityoryhma
Selostus ryhman toiminnasta seuraavalla sivulla. Ryhmassa kaivataan
tietoliikenneasiantuntijaa. Halukkaat ilmoittautukoot Martti Pitkaselle, APLcomp ky, puh. 752 0459.

Tekstinkasittely- ja taulukkolaskentatyoryhma
Tyoryhma on muodostamisvaiheessa. Kiinnostuneita jasenia kaivataan.
Ilmoittautuminen ryhman puheenjohtajalle Paavo Voltille, Tietojenkasittelyneuvonta Oy, puh. 523 388.

Insinoorijarjestojen Koulutuskeskus eli INSKO on kaynnistanyt PCopiston, jonka koulutustilat ovat INSKON koulutustilojen yhteydessa
Ita-Pasilassa.
INSKO ilmoittaa, etta PC-opistossa annetaan tarkeimpien mikrotietokoneiden toiminnan ja ohjelmoinnin peruskoulutusta seka opastetaan valmiiden ohjelmistopakettien kayttbon.
Taman keva'an aikana aiotaan jarjestaa noin 15 kurssia, joiden kesto on
2-4 paivaa. Parin vuoden kuluttua kaavaillaan koulutettavien maaraksi
jo noin 1000 henkiloa vuodessa.
Tana kevaana opetetaan paaasiassa Apple-kalustolla. INSKOn PC-opiston
koulutus on jarjestetty yhteistyossa Programatic Oy.n kanssa.
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INTEGROINTI-TYORYHMAN RAPORTTI
Tyoryhma kokoontui 16.1. ja 6.2.1984. Selvitystyo on vasta alkuvaiheessa,
joten tassa voidaan p u h u a vasta tavoitteista ja aihealueen jasentelysta.
Integrointiongelma s y n t y y esim. silloin, kun kaksi
j a r j e s t e l m a a pitaisi saada p u h u m a a n toisilleen.
Ongelmaa voidaan tarkastella

eri

kielilla

ohjelmoitua

kahdessa osassa:

A: PC:n sisalla
B: PC:n ja ympariston v a l i l l a , kuten PC - paakone tai PC - PC.
PC;n sisaisessa integroinnissa on seuraavia tarpeita:
A l : Tietojen valitys sellaisten tiedostojen k a u t t a ,
voivat kasitella.

joita molemmat sovellutukset

A2: Eri kielella
avulla.

tietojen

tehdyn

aliohjelman

kaytto

ja

vaihto

parametrien

A3: Toisen sovelluksen kaytto nousemalla kutsuvan ohjelman sisalta kayttojarjestelman tasolle, k a y n n i s t a m a l l a toinen sovellus ja p a l a a m a l l a tyon
v a l m i s t u t t u a t a k a i s i n k u t s u v a a n ohjelmaan.

Yhteydenpidossa ulkomaavlmaan ongelmat ja vaihtoehdot ovat paljon monimuotoisempia ja sen takia r y h m i t t e l y on monimutkaisempaa. Seuraava luokittelu ei
pyri olemaan viela k a t t a v a :
B l : Vaakasuora eli kaKden, tai useamman

PC:n valinen yhteys

B2: Pystysuora eli PC:n ja paakoneen valinen yhteys
N a i t a paaryhmia voidaan pilkkoa lisaa seuraaviin osiin:
- asynkroninen
- synkroninen
- linjayhteys
- paikallisverkko
- erasiirto
- keskustelu / t a p a h t u m a k a s i t t e l y

Tyoryhma keskittyy ensiksi selvittamaan ja kokeilemaan nimenomaan k a y t ^ n nossa PC:n sisaiset integrointimahdollisuudet.
Tehtavat selvitykset palvelevat valittdmasti k a y t a n t o a , joten integrointityoryhman jasenet voivat 'yhdistaa h u v i n ja hyodyn'.
Asiasta k i i n n o s t u n e e t ovat
P i t k a n e n p u h : 752 0459.

tervetulleita

mukaan.

Yhteyshenkilo

on

Martti

Martti Laiho, kirja-arvostelu:
"MIKROTIETOKONEET YRITYKSESSft"
Jouko Hannus ja Matti Makelin
Ekonomia-sarja 90, Wei 1in+Gods, 1983
ISBN 951-35-2943-6
Tahan kirjaan oli syksyn -83 aikana viitattu niin monessa mikrotietokoneiden kayttoa koskevassa esitelmassa, etta paatin lukea
kirjan heti sen ilmestyttya. Kirja osoittautui todella lukemisen
arvoiseksi, suomalaisten ammatti1aisten ajankohtaiseksi yleisdokurnenti ksi al al tamme. Asiat on nyt jasennelty lahes kaiken
kattavasti ja esitetty n i i n yleistajuisesti, etta jokaisen pitaisi tunnistaa naissa tyoasemissa oikea tietokone ja sen uudet
mahdol1i suudet.
Kirja kuvaa asiallisesti ja havainnol1isesti taman paivan tyypil1isen mikrotietokonelaitteiston osat, rakenteen, oheislaitteet ja
liittymat ulkomaailman jarjestelmiin, vasyttamatta lukijaa bittitason "ihmeel1isyyksi11 a".
Yritysmikrojen kehityshistoria ja
lahitulevaisuuden nakymat suomalaisesta nakokulmasta on kirjattu
lyhyesti ja asiantuntevasti.
Seka yleisimmat mikrosuorittimet
etta yleiskayttojarjestelmat on luokiteltu ja asetettu riittavan
tarkasti jarjestykseen.
Erityisen ansiokkaasti on mielestani kasitelty mikrotietokoneen
liittaminen muihin jarjestelmiin. Eri11isyhteyksista jo osittain
tutut tiedonsi irtotekni i kat., linjakurit, lahiverkot ja tietoliikennearkkitehtuuriien kysymykset asettuvat nyt kertalukemisel1 a
pai kal1een ylei ssivistyksessa.
Tekijat ovat oivaltaneet hyvin mikrotietokoneiden merkityksen
henki 1 6k.oht.ai sessa tietojenkasi ttelyssa varsinkin tekstinkasi tte].yn ja taulukkol askennan osalta. Vapaana osituskayton kustannuspeikoista ja erillisten puhtaaksikirjoitusvaiheiden viiveista
tyonsiirtoineen, kayttaja voi rauhassa valmistella tyotaan helppokayttoisten tybkaluohjelmien tukemana.
Tama vahentaa tietysti
tukihenki1oston tarvetta.
Pienyrityksel le mikro voi olla huokea yleistietokone, jonka avulla "pienyritykset ovat saaneet strategisen edun" uusimman tekniikan kaytossa, vapaina raskaasta keskitetysta atk-jarjestelmasta.
Suuret organisaatiot puolestaan kehittavat toimistoautomaatiotaan
ja tietojenkasittelyn hajautusta mikrojen ja paatietokoneiden
uuden tyonjaon ja liitantbjen pohjalta.
Kirja on tehty suuren suomalaisen atk-talon tutkimusten ja kokemusten pohjalta. Kirjoittajien tukena ollut ammatti laisten joukko takaa yleensa esitettyjen tietojen ja nakemysten hyvaksyttavyyden. Suuren suomalaisen toimittajan nakokulma paistaa kuitenkin lapi joskus hai r i tsevast i ki nr, - Oh jelmistosuosi tukset noudattavat tiettya linjaa.
Tekstinkasittelyohjelmana lahes ohitetaan
useimpien PC~kaytta j ien suosikki WORDSTAR, jonka HF'150-versiota
tuskin kukaan voi sanoa epaergonomiseksi ja jonka laiteriippumattoman perusversion tunteminen helpottaa huomattavasti siirtymista
laitemerkista toiseen.
Toistuvasti kirjassa varoitellaan myos

pienten oh jelmistotalojen ja i ree-~lanc:ereiden oh jelmistotuotteiden laadusta ja ohjelmistotuesta.
Eivatko myas pienet ohjelmistotalot ole voineet saada uuden huokean tekniikan "strategista
etua" vapaina raskaasta, "oikeaksi julistautuneesta" keskitetysta
atk-jarjestelmasta.
Jotkut pienet, erikoistuneet ja innokkaat
ohjelmistotalot saattavat oil a taitotiedossaan jopa "uudella
vuosikymmenella" suurempiin taloihin verrattuna.
Suuntaus ohjelmistokehityksessa kay seka mikroilla etta isommilla
laitteistoi11 a ohjelmointikielten kaytosta kohti helppokayttoisia
sovelluskehittimia.
Vastaavasti kustannustekijat suosivat standardi-ohjelmistojen kayttoa erikseen ohjelmoitavien sovellusten
asemesta. Tekijat kuitenkin muistuttavat, etta atk-ammatti1aisia
tarvitaan edelleen vaativien integroitujen jarjestelmien kehittamisessa.
Kirjaa voisi siksi jatkossa suunnata mybs atk-ammattilaisille kertomalla enemman kaytettavissa olevista ohjelmointikielista, joita edelleen kaytannossa tarvitaan. Nyt kirjassa on
kerrottu n 1/2 sivun verran Basic-kielesta teilaten se hankalakayttoisena.
Pascal, C ja Cobol -kielet kuitataan pel kail a maininnalla parissa lauseessa.
Kuitenkin yhden-kayttajan 16-bittiset mikrot mahdol1istavat pientietokoneita paremmin esim APLkielen kayton.
Assembler-~taitoinen virtuoosi pystyy puolestaan
tekemaan nailla uusilla vempaimilla lahes mita vaan - ja tehokkaasti.
Nain laaja-alaisen ja ajankohtaisen kirjan toimittaminen ajoissa
markkinoille ei ole mikaan pieni tehtava. On ymmarrettavaa, etta
tekstiin jaa pienia lipsahduksia jotka on esitetty tekstin muissa
osissa oikein: 64 ktavua on enemman kuin 64000 merkkia, Motorola
68000 ei ole 16-bittinen„
Ehka kiireesta johtuu hienoinen epatasapaino jasentelyssa ja jotkut otsikoitaan vastaamattomat,
tayteteksti1ta vaikuttavat alaluvut.
Joitakin asioita on toistettu painottaen ja joitakin ehka tahattomasti.
Painotusten ja
lipsahdusten korjailu seka tekniikan kehittyminen vaatinevat
kirjasta tarkistetun painoksen 1-2 vuoden si sal la.
Pienista puutteista huolimatta suosittelen kirjaa kaikille PCkayttajille ja atk-ammattilaisi 1le. Tama kirja kannattaa hankkia
henki1bkohtaiseen kirjastoon, lukea ja keskustella siita. Tasta
meidan kaikkien on hyva jatkaa asian tutkimista yhteiselta pohjalta.
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10
LEHTITILAUKSET:
Talla hetkella ei nayta jarkevalta ruveta valittaraaan ulkomaisten
lehtien tilauksia. Hyoty on kaikkien osapuolten kannalta varsin pieni,
mutta tyo melko suuri.

* **
Kotimaiset ammattilehdet jasenillemme:

Tietoviikko:
Tietotekniikan
moituksia.
Tietotekniikan

kestotilaus
esim.
kia.

alan uutislehti,

jossa on myos runsaasti tyopaikkail-

liiton jasenet saavat tilauksista 50% alennuksen,

maksaa

90,- ja vuositilaus

eli

105,- vuodeksi 1984. Kayta

Tietoviikko-lehdessa olevaa jasenille tarkoitettua tilauskupon-

Sahkb-lehti:
Lehti on Sahkoinsinooriliiton jasenjulkaisu, mutta on jo muutaman
vuoden ajan julkaissut korkeatasoisia artikkeleita elektroniikan laidasta laitaan.
Vuositilaus, 12 numeroa, hintaan 116,25 mk (alennus 25%).
Tilaus
suoraan tilille PSP 9563-3 (Sahko-lehti). Tilauksessa mainittava, etta
olet PC-KAYTTAJAT r.y.:n jasen. Lisatietoja Kaija Aurannolta, puh.
(90) 407 548.

* **

Opettaja-lehdessa no 5/84 kirjoittaa Osmo A. Wiio:
Tietoyhteiskunnan luonnetta arvioitaessa on kuitenkin syyta olla varovainen: tulevaisuuden ennustamisessa tehdaan helposti virheita.
Me esimerkiksi usein liioittelerame lahitulevaisuutta ja aliarvioimme
kaukaista tulevaisuutta. Me kuvittelemme, etta jokin kehitys tapahtuu
nopeammin kuin mita todella tapahtuu. Nain on kaynyt esim. videolaitteiden kohdalla.
Toisaalta me emme kykene arvioimaan kuinka todella suuria muutoksia
kaukaisessa tulevaisuudessa tapahtuu. Esim. mikrotietokoneita ei pystynyt kukaan ennUstamaan 1970-luvun alussa.
Ei ole tiedossa yhtaan yli kymmenen vuoden takaista ennustetta, joka
viittaisi siihen, etta tana paivana on maailmassa ainakin viidella
miljoonalla ihmisella kotonaan oma tietokone. Tai etta saman suorituskyvyn omaava tietokone maksaa ta'na'a'n yhden prosentin siita mita se
maksoi kymmenen vuotta sitten.
Joten me emme tieda tarkkaan,
maan. Tai tuleeko sita.

mita tietoyhteiskunnassa tulee tapahtu-
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VENE-ELEKTRONIIKKAA
Venenayttely helmikuussa herattaa talviunesta venekansan. Viime vuosina ovat navigaatiomenetelmat kehittyneet huimaa vauhtia. Satelliittinavigaatiolaite on taloudellisesti mahdollinen aivan pienimmissakin
Itameren poikki matkansa suuntaavissa pursissa.
Komponenttien pienentyessa kootaan yha useampia toiraintoja samaan
laitteeseen, kun ne aikaisemmin esiintyivat eri laitteina. On mybskin
jo aivan tavallista, etta suurissa valtamerikilpapurjeveneissa on
henkilbkohtainen tietokone erilaisia laskentatehtavia varten.
Seuraava mullistava kehitysvaihe on nyt totetutumassa. Veneen PC:hen
tuodaan anturien kautta tiedot veneen liikesuunnasta, nopeudesta,
tuulen nopeudesta ja suunnasta, arvioidusta veden virtaussuunnasta ja
-nopeudesta seka veden syvyydesta.
PC lukee saannbllisesti laitteistoon integroitujen eri navigaatiojarjestelmien (Decca, Loran, Omega, Transit eli satelliittinavigointi)
paikannustiedot ja ehka mybs saasatelliitin karttatiedot ja joskus
mybhemmin ehka tutkan nayttbtiedotkin.
PC:n muistiin on ohjelmoitu karttatiedot ajettavasta vaylasta majakkayra. yksityiskohtineen, veden syvyydet ja vuorovesitaulukot.
Saamiensa tietojen perusteella PC seuraa koko ajan raatkan kulkua,
ohjaa haluttaessa veneen automaattiohjauslaitetta ja varoittaa ajoissa
tulevista tapahtumista, kaannbksista, majakoista jne. seka halyttaa
kaikesta mika poikkeaa suunnitellusta.
Tulostus tapahtuu nayttbpaatteen, printterin, plotterin, aanisignaalien ja mybhemmin littean karttanayttopaatteen avulla. Karttanaytbn on
ainakin toistaiseksi oltava videokuvanayttb.
Jarjestelmasta on jo monia osia valmiina, mutta kukaan ei viela tarjoa
kokonaisuutta. Tarjolla on jo venekayttbbn Racal Decca-laite, joka
seuraa eri navigointijarjestelmia valinnan mukaan. Toisaalta on tarjolla mm. Travacrest Ltd:n laite, jossa tietokone seuraa veneen ja
tuulen suuntaa ja nopeutta.
Kaikkien elektronisten navigointimenetelmien varmistuksena on isoilla
merilla oltava vanha kunnon sekstantti, joka luetaan kronometrista
saadulla tarkalla ajanhetkella. Lukema muutetaan
karttasijainniksi
taulukkotietojen avulla ja laskemalla muutamia kohtalaisen monimutkaisia pallotrigonometrisia laskuja.
Nama laskut sujuvat kynalla ja paperilla, mutta ohjelmoitavasta laskimesta tai tietokoneesta on erittain paljon apua. Kyna- ja paperimenetelma on kuitenkin aina hallittava. Se toimii, vaikka sa'hkbn saannissa
olisi ongelmia.

* **
Tietojenkasittelyliitto on vaihtanut nimensa Tietotekniikan liitoksi.
Tama alunperin Reikakorttiyhdistyksesta alkanut jarjestb seuraa aikaansa kiitettavasti.
Vaikka PC-KAYTTAJIEN liittymisprosessi Tietotekniikan liittoon onkin
viela kesken, saamme liitosta jasenpalvelut jasenten tavoin. Palveluihin kuuluu Tietotekniikka-lehden lisaksi kuuluu mm. ATK-vuosikirja,
valttamatbn hakemisto alan ammattilaisille ja hybdyllinen harrastajillekin.
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